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A An de an, acelaşi ritual: vin sărbătorile de iarnă. 
In spatele lor nu se ascunde ceva propriu-zis nou, 
totul este traditie transmisă din moşi-strămoşi şi 
aşteptată cu bucurie în special de către tineri şi copii. 
Este vremea pregătirilor învăluite de mister pentru 
minunata sărbătoare a Crăciunului. Dar şi cei mai 
vârstnici încearcă un sentiment aparte atunci când 
cea dintâi lumânare e aprinsă pe crengutele de brad, 
anuntând timpul care ne mai desparte de Naşterea 
Domnului. Şi nici crengutele nu reprezintă ceva nou, 
aşa cum noi nu sunt nici numeroasele podoabe 
cumpărate sau create special pentru această ocazie. 
Şi "buchetul de luminite" este foarte îndrăgit, poate 
şi datorită rapiditătii cu care se pregăteşte. Trebuie 
doar să facem rost de lumânări mai mari şi mai mici 
1n globuri frumoase de sticlă, nisip, muşchi sau alt 
material-suport ... 

Dar haideti să creăm anul acesta un "butuc" 
festiv! Vă va reuşi În mod sigur. Şi când îl veţi 
folosi, vă veti aduce aminte de bucuria pregătirii 
ansamblului. Numai strălucirea din ochii copiilor 
dumneavoastră - şi vă veţi simti "despăgubiti" cu 
vârf şi-ndesat pentru puţinul efort depus. 

Materialul necesar este putin pretentios şi se 
poate obtine aproape pe gratis. Imaginatie aveţi 
dumneavoastră din belşug, iar uneltele care se 
cer - câteva cuie, ciocan, cleşte, foarfecă şi un 
ferăstrău - se vor găsi cu siguranţă prin casă. 

La baza acestui obiect decorativ stă ... un butuc. 
Nu-i greu să vă faceti rost de aşa ceva. Căutaţi prin 
magazia de lemne întrebati prin vecini, priviti mai 
atent în jur în timpul plimbări/or prin pădure. 
Arborii uscati, prăbuşit; la pământ, posedă destul 
rămuriş bogat, astfel încât din trunchiul lor vă 
puteti alege şi tăia un segment. 

Butucul trebuie să stea fix pe suprafata pe care 
i-o vom hotărî. De asemenea, rămurelele auxiliare 
trebuie să se sprijine bine sau să se găsească în 
echilibru stabil. De aceea este necesară o 
secţionare perfect orizontală. Cu o perie de sârmă 
se curăţă rădăcina de scoarta şi impurităţile 
rămase pe locul tăieturii. Alegeti-vă de pe acum 
suporturile pe care vor sta în final cele patru 
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lumânări. O dată decişi, treceti la întărirea lor, 
folosind patru cuie bătute aproximativ pe o treime 
şi a căror floare este în prealabil smulsă cu cleştele. 
Montati lumânările pentru a verifica, fiindcă, la 
nevoie, mai puteti încă adăuga cuie de consolidare. 

Procurati-vă şi puneti-vă la îndemână materialul 
de care aveti nevoie mai departe. Alegerea vă 
apa~ine întru totul, desigur, dar rămurelele uscate şi 
imortelele ar trebui luate 1n considerare de la bun 
început. Ramuri de molift şi de pin, brad alb, ienupăr, 
mohonie cu bobitele-i albastre luminoase, sidonie 
cu fructe stacojii uscate, câteva vrejuri de iederă ... La 
acestea se poate adăuga orice vi se pare potrivit ca 
ornament. Tot felul de ierburi uscate, Împletite ca o 
dantelă fină, bănuţi de argint, flori artificiale viu co
lorate, beteală, câteva spice. Cu sigurantă veţi găsi 
mlJJt mai multe mărunţişuri de acest fel. 

Incepeti să îmbrăcati butucul cu crengutele verzi. 
Fiecare din ele - tăiată după măsurătoare ochiome
trică - se va fixa cu un cui micut. Puteti alege chiar 
rămurele din diverse specii de conifere. Fiti însă 
atenti ca suporturile pregătite pentru lumânări să 
rămână libere: altfel este pericol de incendiu. 
. Acum puteti trece la umplerea şi finisarea artistică 

a ansamblului. Pentru asta nu mai e nevoie de nici o 
indicaţie: pur şi simplu dati frâu liber imaginaţiei. De 
cele mai multe ori e suficient să înfigeti bine 
plăntutele în rămuriş. Iar acolo unde atârnă totuşi 
cam libere - e suficient un cuişor. Dacă ati terminat şi 
sunteti mutumit de rezultat, montati şi lumânările. 

O idee În plus ar fi montarea unui suport supU
mentar de metal (o foaie de tablă, spre exemplu). In 
acest fel, nu numai că veti asigura stabilitatea 
ansamblului, dar acesta va deveni şi uşor de trans
portat. Pentru că va fi un avantaj să vă amplasati 
creatia la loc răcoros, micşorând astfel cantitatea 
frunzelor care cad şi se împrăştie neplăcut de jur 
împrejur. Bucuria rezultatului obtinut e făcută să 
dureze de la prima şi până cea de-a patra lumânare. 
(Traducere şi prelucrare: Raluca Gheorghiu) 

Foto: 1. Montati mai întâi butucul. 
2. Alegeti apoi suprafetele pe care veti monta 

lumânările. 
3. Întregul material pregătit pentru decorare tre

buie pus la Tndemână. 
4. Garnisirea butucului cu ramuri verzi: baza con

figuratiei ornamentale de mai târziu. 
5. Podoabele îşi găsesc locul cel mai potrivftîn rămuriş. 
6 .... şi suntem gata pentru întâmpinarea sărbătorilor. 
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Cu prilejul sărbătorilor de Crăciun şi 
Anul Nou, este firesc să dăm încăperilor 
locuinţei un aspect festiv, sărbătoresc. În 
figurile următoare vă oferim. câteva su
gestii referitoare la' confecţionarea şi 
modUl de expunere ate unor obiecte deco
rative, pe ·care le puteti face repede, din 
materiale ieftine şi la îndemână. 

1. Colţ de. cameră unde puteţi fixa pe 
perete o mască a lui Moş Crăciun, ima.: 
ginea 'mulf mărită a unor "fulgi." (cristale) 
de zăpadă tăiati din pătrate de carton alb cu 
latur~de 150-200 mm, o aplică lucrată din 
sârniăde aTuminiu (grosime: 2mm) vop
sită cu bronz argintiu' sau auriu,. pe care 
agăţati crenguţe de brad natural' (sau din 
material plastic), globuri colorate, lam
pioane, figuri de pitici, ciuperci etc. Pe o 
mobilă din apropiere, aşezaţi un mic brad 
natural (fixat însuporf de lemn sau meta
lic ori într-un ghiveci pentru flori umplut cu 
nisip). Decoraţ;-I cu globurirhici de sticlă 
şi fire de beteală. AIăturiaşezati un suport 
cu câteva lumânări colorate. Uniti obiectele 
expuse pe perete cu cele ele pe mobilă 
printr-o punte alcătuită din fire ,lungi de 
beleală (fig. 1); , ,.' ., 

În figurile 2, 3, 4 şi5 sunt sugerate şi alte 
'modalităţi de amenajare a încăperii în care 
urmează să fie primit . Moş" Crăciun .cu 
daruri .pentru cei mipi, ca şi pentru cei mari. 

2. Ultima figură (6) văsuge~ează Ul) fru
mos, decor pentru. o fereastră mare, pe 
care puteti realiza unmozai.c. Pentru 
aceasta, desenati pe spatele unor coli de 
carton sl:Jbtire, hârtie aibă. ori colorată fi
gurile pe care doriti să le puneti: brazi 
stilizati, 'lună ~lină sau lună nouă, stele, 
baloane etc .. Impăr1iti desenele în mict 
fragmente' (de forma unor cioburi de 
geam) triunghiulare. DecupatHe, apoi, cu 
foarfecele şi lipiti-le, pe geamul ferestrei 
(folosind pastă .aIbă de lipit sau aracetin), 
lăsând însă mici spaţii libere între ele. La 
sfârşit, atârnati deasupra lor fire lungi de 
beteală colorată sau "fulgi" de nea din vată 
înşirată pe fire de ată aibă. 
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umeroşilor cititori care ne-au 
solicitat să publicăm scheme 
de montaje pentru iluminarea 

pomului de Crăciun le, răspundem 
prezentând În aceste pagini mai multe 
variante de lumini dinamice care dau 
efecte deosebit de atractive. 

Ghirlanda de becuri instalată în pomul 
de . iarnă poate fi făcută să "clipească" 
prin mai multe metode, cea mai răspân
d/tă fiind ~ceea cu starter (utilizat pentru 
amorsarea tuburilor fluorescente) legat 
În serie cu circuitul de alimentare. 
Frecventa de pâlpâire obţinută prin 
această metodă este Însă obositoare şi 
nu se poate regla. 

Prezentăm, În cele ce urmează, şase 
montaje de lumini 'dinamice a căror 
frecvenţă' de pâlpâire poate fi reglată 
după dorinţă. 

Ghirlandele de becuri folosite în con
structiile propuse se găsesc În comerţ 

,(de regulă, 10 becuri de 26 V/O, 1 A, 
legate În serie). ' 

• Astfel, cea mai simplă schemă se 
realizează, înlocuind starterul cu un 
reteu electronic (fig. 1 ). 

In momentul alimentării circuitului cu 
energie electrică, lampa L 1 (ghirlanda) 
nu se aprinde deoarece tiristorul Th1 
e-ste blocat, lipsindu-i tensiunea de 

c amorsare între poartă şi catod. 
CondensatorulC 1 se încarcă însă 
repede prin R1 şi în' momentul În care 
tensiunea la bornele sale. devine sufi
cientă pentru a furniza curentul de 
poartă (prin R2), tiristorul Th1 intră în 
conductie şi astfel se aprinde ghirlanda. 

lS2 
~3,~1A 
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1
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Capacitatea C 1 Începe să se descarce 
prin rezistorul R1 şi tiristorul Th1 În stare 
de conductie. Scăzând curentul de 
poartă şi fiind alimentat în impulsuri 
(semialternantele conduse de dioda 01), 
tiristorul se, blochează la prima trecere 
prin zero a curentull,li şi ghirlanda se 
stinge. Condensatorul începe să se 
Încarce din nou şi ciclul se repetă. , 

Frecventa de "clipire" a montajului 
este dată de valorile condensatorului C1 
şi a rezistentei R1. Sarcina maximă 
admisă este de '150 W {tiristorul va fi 
prevăzut cu radiator, de racire, iar sigu
ranţa S 1 va fi dimensionata eores-
punz,?tor). ' 

• In figura 2 este prezentată schema 
electrică a unui montaj similar, care per
mite reglarea timpului de functionare a 
lămpii L2 (ghirlanda) între 0,5 şi 10 
secunde, acţionând potenţiometrul R2. 
Durata pauzei este de o secungă, sta
bilită de valoarea rezistenţei R6. In acest 
montaj, releul electronic, În componenţa 
căruia se află tiristorul Th2, este coman
dat de multivibratorul (circuitul basculant 
astabil) realizat cutrapzistoarele T1 şi 
T2. Când tranzistorul T1 este în stare de 
conducţie, Între poarta şi catodul tiris
torului Th2 se aplică căderea de tensi
une de pe rezistorul R3, menţinându-I 

deschis, ŞI In consecinţă lampa: L2 
(ghirlanda) este aprinsă. Basculârea 
multivibratorului provoacă dispariţia ten~ 
si unii cu polaritate pozitivă aplicată pe 
electrodul de comandă al tiristorului Th2 
În 'raport cu catodul acestuia, În
chizându'-l. Multivibratorul este alimentat 
prin, . redresorul monoalternantă realizat 
cu droda 02, Înseriată cu rezistorul de 
balastR8, care poate consta din patru 
rezistoare .pe câte 12 kQ capabile să' 
disipeze 2 W fiecare, conectate mixt. 

• Montajul din figura 3 realizează 
variatia lentă a intensităţii luminoase 
emise de lampa L3 (ghirlanda) Între iero 
şi maxim posibil,. prin, intermediul tiris~ 
torului Th3, comandat de oscilatorul, de 
relaxare (circuit basGulant astabil) reali
zat cu tranzistoarele T3 şi T 4. ' 
Tranzistoarele T3 şi T 4 Împreună cu 
rezistenţele R11 şi R12 sunt echivalent~ 
cu un tranzistor unijoncţiune (TUJ). S-a 
ales această soluţie de compromis 
deoarece procurarea unui TUJ este difi
cilă. Evident, cine posedă un TUJ ÎI 
poate folosi fără a modifica schema. 

Impulsul defazat aplicat pe poarta tiris
torului, În rapqrt cu semialternanta sosită 
din reţeaua de alimentare pe anod, deter
mină unghiul de .deschidere a tiristorului 
Th3, În funcţie de poziţia cursoarelor 
potentiometrului R9 (reglaj fin) şi rezis
tentei semireglabile R11 (reglaj brut). 

Rezistorul de balast R13 se obţine 
legând În serie rezistoare totalizând pu
teri disipate corespunzătoare valorii indi-
cate În schemă. ' 
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:\~;;Scb~mele prezentate' pot '. ilprinde o 
1$:!ngUfăghirl~ndă. gfectedeosebite $9 
Qlj\ir)'. când 'se aprind, două . sau . mai 
lrep!f~ghirlande de' culpridiferite, tntr .. o 
~l1\umită succesiur,e. " , 
.. /il';Âştfel, Jnfigurile 4b şic, se prezintă 
;d,~U~ montaje simple care apriQQ:Câte 
~,~ţlăghiî1ande .. Aceste montaje,. realizate 
.~,. i4f7lnumăr " redus de piese.l,Jşpr de 
,prqcurat, au avantajul de a func~ona la 
tens~uni r~duse (baterii sau acumulatoare). 

In. realitate, aceste montaje sUfJt~m
p.~~.multivjbratoare (circuite, bascl,dapte 
.tişţabile) a căror frecventă de\basculare. 
este determinată de valorile elementelor 
de,.circuit Sugestiv, indicăm în figura 4d 
mo~ul de ,aranjare a' celorpouă 
g~ir.lande .~ cu becurj de l culori .ciiferite. 
~ecurile SAunt de 2,5 V/0,3 A sau' 3,5 
V/0,26 A. In locul becurilo( se pot·folosi 
H~ D-uri,cazJn care,' consurl:lUt df3virte 
9~'circa 25mA(fig.~ 4c). Se. pot utifiza 
,wmătoarele tipuri de. tranzistoare: 
E,f!T212:'214, . EFT250, ' .. A~Z15-18, 
Al)Y3.1-32,A,D130-131şl 2N3055 ... caz 
în care se schimbă polaritatea sursei şi 
a ,.condensatoarelor electrolitice. 

• . Îri '. figura 4:a' se prezintă, o . schemă 
de ftash (fulger electronic). La cuplarea 
temsiuniideJeţea, prin..dioda 02 şi rezis-" 
tenta R1, începe să se îrlcarceconden
satoru!C 1. Când tensiuneaating'e o va
loare determinată. (în jur de 20 V), se 
d.eschide dinistorul 01; Condensatarul 
sedescarcă pe becul L 1 ,carese 
aprinde. Cu toate că tensiunea p~ con
densator 'depăşeşte tensiunea de lucru 
a becului (2,5 V/0,3 A), acesta nu se 
,arde, deoarece durata descărcării este 
mică şifilament\:Jl . beculuîhU se 
;încălzeşte peste limita de temperatură. 
Frecventa aprinderiidepinde Qe valorile 
elementelor ~1 şi' C1 .. 01 este un. ti
ristor-diodă cu blocare' în sens invers 
~,(diodă pnpn - dinistor) şi rec<prpatidăm 
tipul KH102A. '.,/ 

• Montajul din figura 5, apt de a 
comuta două ghirlande de culqridife,rite, 
este de fapt dublarea montajulUi din 
figura 3. Inductantele 81 şi S2 au 
aceeaşi. valoare: 200-400 de spire de. 
sârmă de cupru .izolată cuemail.cu 
diametrul de 0~15-0 .• 25.mm,bobinate.pe 
o bară de ferită cu lungimea de 15-30 
mm şi .diametrul de 4-5 rom. 

• Desfăşurând, pe ramurile bradului 
patru ghirlande sau trei ghirlande şi un 
bec' pentru vârf şi cuplând comutatorul 
eleCtronic din figura 6, căpătăm un.efect 
de "lumină alergătoare" .. Cuplând 
comutatorul Si,., trei ghirlande (L 1-43) 
încep a se cupla' pe rând 'şi,. când vine 
momentul cuplării ghirlande,Î' L4, toate 
ghirlandele se aprind împreună. . 

De fapt, comutatorul electrol)ic. este 
un multivibrator multifază (4. 'faze). La 
cuplarea tensiunii de reţea (S2:închis), 
prir:t dioda 01 şi. rezistenţele 81, R3.R5, 
.A7 încep să . se încarce 'conden
satoarele C1-C4. Tensiunea se ridică 
peste valoarea de deschidere' a tiris
toarelor, dar, cum acest~anu. se' pot 
deschide sirnultan, Să· presupunem că 
se' deschide mai întâi tiriston.d Th3. 
Atunci el cuplează reţeaua la ghirlanda 
L3. Totodată, tiristorul deschisdescarcă 
condensatoarele e3, C4 (prin dioda 
017) şi Ci (prin dioda.D2)~ Continuă să 
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se încarce numai C2 .$iîn curând se 
deschide tiris)orul Th2i .... Se·. aprinde 
ghirlanda L2. Intrucât C3 se descarcă 
prin Th2, ghirlanda L3 se stinge. 
Totodată se descarcă şi condensatorul 
C4, dar C1 va continua să se încarce. 
Se . aprinde următoarea ghirlandă, Li, 
iar apoi vine la rând şi ghirlanda L4. Cu 
alte cuVinte, ghirlandele 'se vor :aprinde 

.' sucgesiy şi.niciodatasimul,tan. Dacă se 

.F~O~ fU 220v 

fii 

închide comutatorul Si, suceesiunea 
aprinderii ghitlandelor L1-L3nu se 
schimbă, dar tiristorul Th4 deschis pune 
În paralel circuitele L4 016, L3 D15, L2 
010 .şiL 1 D5.Se aprind toate ghirlan
deie, iar apoi .din nou începe pe rând' 
aprinderea ghirlandelor Li :'L3. ' 

Pentru colorarea . becurilor se poate 
utiliza pastă de pix de diferite culori . 

• 



Sanie de lemn 

Sanie metalică 
4 mn'l Plasă de sârmă 

Sanie cu post de pilotare 
Profil T sau 
piesă prelucrată 

Scaun din placaj 
10 mm grosime 

II 

Frână de mână 

Prindere cu ştift 
de 10 mm la 
400 mm lnăltime 

{0{0 

?,,.rz,\:i\:i Profil T sau 
piesă prelucrată 

Suporti picioare, 

ecordurile mondiale de viteză 
p~JllrU săniile cu vele sunt· 
mai apropiate de cele ale 

automobilelor decât de cele ale ci a-
sicelor veliere maritime. 182 de kilo
metri pe oră nu sunt deloc o glumă şi 
nici la Îndemâna oricui. Cum a fost 
posibil să se realizeze o asemenea 
viteză? La această Întrebare se poate 
răspunde În mai multe feluri, începând 
de la istoricul curselor de sănii cu vale 
şi terminând cu tehnologiile ultramo
derne utilizate În construcţia acestora. 

Cele mai vechi menţiuni despre 
realizarea săniilor cu vele, utilizate la 
traversarea unor mari întinderi de 
gheaţă, datează Încă din evul mediu. 
Competitiîle şi deci, automat, regula
mentele de curse au apărut cu exact 
60 de ani În urmă. O sanie de com
petiţie din anul 1987, la clasa E, are 
maximum 9 metri lungime, cel mult 65 
metri pătraţi d~ vele şi se deplasează 
pe trei patine. In condiţii de vânt favo
rabil atinge cu uşurinţă 100 kilometri 
pe oră, iar recordul ~ patine al saniei 
"Millenium Factor" este de 182 km/h! 
Cu roti În loc de patine, vehiculul poate 

, concura la cursele de vele pe plajă sau 
În deşert, vitezele atinse de acelaşi ., 
vehicu,l fiind de peste 120 km/h! 

Regulile de pilotare sunt, desigur, 
specifice. Alurile velei faţă de vânt sunt 
identice cu cele de la clasicele curse 
de nave cu pânze. Stabilitatea În cazul 
navelor este asigurată de către balast 
şi de către chilă. In cazul vehiculelor 
terestre, 'fie ele pe roţi sau patine, sta
bilitatea este asigurată de către ecar
tamentul mare, dar limitele de navi
gaţie cu vânt strâns s.unt mult mai 
reduse. Desigur, la fel de bine cum 
pentru veliştii "puri" (deci cei ce uti
lizează velele pe apă) există manuale 
de sute de pagini, şi pentru pilotarea 
săniilor sau carturilor' cu vele ~se pot 
scrie liste de sfaturi nesfârşite. In locul 
acestora vă propunem să Încercaţi 
construcţia unui surt-·cu patine, care, 
după cum veţi vedea, nu este deloc 
dificîlă. 

Piesa care necesită cel mai mare 
volum de muncă este şasiul. AcestEI 
s~ execută dintr-o planşetă de desen 
sau dintr-o bucată de PAL decupată 
cu ferăstrăul la cotele de figură. Se 
ajustează marginile şi, eventual, se 
montează pe contur o baghetă de 
15 x 20 mm. Pe marginile laterale se 
montează tălpicile. Acestea au 700 de 
milimetri lungime şi sunt confecţionate 
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şi un profil de oţel tip L de 
m. Profilul se taie la cotă, se 
din 150 În 150 mm şi se fi-

cu holzşuruburi. Tălpicea din 
confecţionează dintr-un profil 

T cu piciorul T -ului tot de 25 
ca În ilustraţie. 

locul planşei se montează o 
emn cu mai multe găuri schi

e pentru reglarea poziţiei catar
gului. Ideal ar fi să împrumutăm catar
gu) şi vela de la un windsurf obişnuit 

In ilustratia următoare avem piese
le pentru confecţionarea unei planşe~ 
metalice. Această tehnologie este 
abordabilă pentru membrii unor 
cubluri sau asociaţii sportive uzlnale, 
ce pot realiza uşor suduri, îndoiri şi 
prelucrări pe maşini-unelte. Cotele de 
gabarit ale acestei variante sunt 
1 600 x 1 060 mm. 

A treia variantă este pentru cei ce 
, doresc să . sania în poziţia 

şezând. Scaunul pilotului este con
fecţionat din placaj de 10 milimetri şi 
are 500 x 300 mm. EI este aşezat pe 
o bară transversală de 1 500 mm. 
Lungimea totală a ansamblului este 
de 2 200 mm. Suportul catargului 
este plasat chiar în faţă, având 400' 
mm înălţime. Pentru tălpici!e laterale 
pot fi utilizate două patine vechi, iar 
pentru cea din faţă se po~te folo~i o 
platbandă de 4-5 mm grosime!. Patma 
aceasta este moBilă, rotirea ei cu aju
torul picioarelor permiţând schim
barea direcţiei. Cuplarea dintre echea 
patinei şi pârghia oscilantă acţionată 
de picioare se va face cu sârmă de 
oţel multifilară, prin intermediul ul}or 
întinzători cu filete duble (în ambele 
sensuri), pentru reglaje. 
Să presupunem în modul cel mai 

firesc că nu avem de unde să ne 

procurăm o velă de witldsurf şi ,să 
încercăm să ne confecţionăm sin
guri ve1a şi catargul. Pentr~ 
aceasta vom căuta fie o ţeavă 
de aluminiu de 40-60 mm 
diametru, fie un şoondru de 
acelaşi dimensiun'i con
fectionat dintr-un trunchi de 
brad sau pin, cu o lungime 
de 3 metri. La partea supe
rioară se montează o 
vergă de 1,5 metri, care se 
matisează în prelungire. 
Pentru o velă de 4 metri 
pătraţi, la o lungime a 
ghiului, de 1,5 metri va tre
bui să avem o lungime de 
învergare de circa 4 
metri. Ideal ar fi să uti
lizăm pentru realizarea 
velei ţesătură de da
cron, dar dacă nu dis
punem putem folost 
una din fibre 
foarte deasă. Celor 
se, vor încumeta 
realizeze practic 
le recomandăm con
sultarea unui manual 
de marină, pentru a 
obţine rezultate op
time. Celor ce se vor 
încumeta să înT 
ceapă lucrul fără a 
mai consulta ma
nualele de special
itate le dăm totuşi 
un sfat, foarte 
apreciat de toţi 
constructorii ama
tori: "Măsoară de 
şapte ori şi taie o 
datăl" 



MEŞTERUL CASEI 

li model practic. şi rezistent de 
vehicul.. pentru alunecat. pe 
zăpadă se . poate construi' din 

trei capete. de s. chiuri.rupte (lungi de 
450-650 mm), .0. furcă,.o şa şi pedalefe 
recuperate de la o' bicicletă dezafectată; 
un şaşilJ din ţeavă de . fier . zihcat (de la 
instalaţiile de apă) cu diametru!. de 14-18 
mm; rucrat special potrivit modelului din 
figură; cincisuspensii. de motoretă sau 
motocicletă (recuperate de. Ia vehicule 
uzate sau cumpărate noi) sau arcurLcare 
se. pot lucra prin răsuci rea la. rece,' În jurul 
unei ţevi, a unei bucăţi de sârmă <;fe fier 
groasă de 6-8 rnm; buloane (pentru' 
fixarea arcurilorintre . şasiu şj\,schiurile din 
spate); platbandă de fier groasă de 4-5 

mm (pentru legăturile. dintre şasiu şi 
arcurile care asigura o bună suspensie); 

. vopsea tip,duco. 
Cele. două schiuri din urmă se unesc 

cu . o platbandă metalică montată ,(cu 
şuruburi) la capetele din spate. Bu/oanele 
ardurilor . se montează ca n]turne. 
Pedaleresuntfixe, asamblate cu ajutorul 
unor coliere de tablă şi şuruburi). Dacă 
nu dispuneti de schiuri rupte, capetele de 
schiun, . de O' formă cât mai corectă, se 
vor executa din tablă groasă .de 4 mm. 
Părţile metalice ale vehiculului se aco
peră cu o vopsea tip duco, pentru a le 
proteja împotriva corozilJnii. Pe ghidon se 
poate monta o sonerie mecaniCă sau 
electrică. Se recomandă ca arcurife din . 
sârmă să ·fie tratatetermic,prtn înroşire la 
flacără - la aragaz - şi cufundarea;n apă 
timp de două-trei secunde. 

n model original şi confortabil 
de vehicul care alunecă uşor 
pe zăpadă şi gheaţă, pentru o 

persoană, . puteti realiz~ singuri,aşa 
cum vedeţi în figura de ansamblu. 

Materiale necesare: scândură de brad 
groasă de' 25-30 mm pentru piesele 1 
(postament), 2, '6 şi {·(frână de mână); 
scândură de brad, stejar ~au fag groasă 
de 40mm p~nt1'\J piesele 4, 11, 13, 14 şi 
15; cuşac de lemn de' stejar sau brad cu 
dimensiunile de 40 . x 60· mm pentru 
piesele 12 şi 16; tablă de fier,zincată 
groasă de. 0,2-0,5mm pentru piesa 5 şi 
pentru. învellt muchia' patin,elor 13 (din 
spate); un buion' cu .cap filetat şi CU 
piulită.fung de 140-160mm, gros .de 
15-20. mm; un arcspiralat· de otel.(8} 

t ' • \ 

sati m 
pita ~au 
sticlată. 
sionaţi şi 
din tablă 
foarfecele 
cial} carcasa 
Fixati şlnele 'qe 
tablă pe muchi~ 
ne patinelor. 1'3' 
cu . ajutorul şuru- i 

buriloir pentru' 
lemn . 

Începeţi mon .. 
tajul generat cu 
placa-suport 1 , 
pe care fixaţi pe; 
rând: piesa .12, 

• apoi 4 şi 16 (cu 
ajutorul bUlonu
lui 3).;urmate de 
2 şi 6, 14şi 11, 
.de frâna 7 cu 
arcul ei 8. După 
aceasta, ,fixaţi 
patinele din faţă 
pe suporturile 
15 şi pe acestea, 
pe cuşacul 16. 
Montati şi pati
nele 'din şpate 
(13) pe cuşacul 
12. Oontinuati' 
cu aşezarea 

carcasei . de ta
blă 5, pe care. o 
fixaţi cu şuruburi 
pentru lemn atât 
de placa 1 cât şi 
de plesele' 2. şi 
6. In sfârşit, 

. montati plăcile .9 
şi 10 (rezemate 
de piesa 11) ale 
scaunului. Cu 
aceasta, sania 
p r o p riu - zi S .ă 
esfe termina
tă. Pentru. finisa
re,. vopsiţi-o cu 
două straturi de 
vopsea de ulei 
pe părţile lem
noase şi cu vop
sea tip duco pe 
tabla piesei 5. 

TEHNIUM - decembrie 1998 



cest model 'pentru una sau 
două persoane îmbinăsigu
ranţa şi comoditatea calăto* 

specifice saniei cu. viteza şi :uşu
ttnţ~,<conducerii specifice . schiurilor. 
~~nstrucţia este ~conomică, deoarece 
t"âtă partea superioară, metali~ă;se 
i§l gata asamblată dela o biCjcletă 
d~~f!fectată. Şaua din desen ~ste Una 
(~~l;ltrti două persoane) 'qe' motoretă 
s~~ scuter, dar poate fi înlocuită cu 
ce,a.originaIă.a bicicletei (numai' pen-' 
t(u:osingură persoană), dURă. cum 
poate' fi făcută din scândură, .material 
plastic expandat (burete gros) şitolie 
de material, plastic ce imită pielea. " 

)".1
1

., cit) 

, ······Materiale necesare. Cadrul complet 
{şi'ghidonul)·.unei biciClete ieşite din 
uz;·o 'şa de motoretă; Iaht de bicicletă 
sau lanţ. obişnuit cu ._~"' ••• II1IWI_"_ •• __ ".'.I~IiI __ "'IiI _____ I/I ___ ill.'I/I_--' 

zâfe; .. o foaie de arc 
de oţel; .. două 
şUruburi de oţel sau 
'fier . lungi de 90--1 00 
mm, cu piuliţă flu
ture sau hexago
nală; două ţevi de 
fier zincat (de insta? 
laţie de apă), 
fiecare lungă de 60 
mm; platbandă de 
metal inoxidabil 
groasă de3 mm 
(pentru lucrat piese
le mărunte ale 
îmbinărilor); placaj ~3 
grosde3mm; 
adeziv.plastic (pre-( 
nandez): şuruburi. 

Prelucrare şi 
montare. 1 ncepeţi IIW_,.,@.@Ii ___ .,I_,"IWI%I.I\\"mlllm;m._lItlllli' .. ,ll."'.i&I\\\I.I __ iIIi\\Wlil/llll."'Ii"illlll\\llI.I.III\\\l&III\aiml"I/IA\"llIllJl._'IIIIlIII""l:! 

cu confecţionarea 
celor două schiuri, 
pe care le 'lucraţi nu , 
dintr-"o singură bu
cată de scândură, ci 
prin' suprapunerea 
şi lipirea laolaltă a 
cinci piese identice 
tăiate' din placaj 
(procedeu , care 
asigură. un coefi
cient sporit de elas
ticitate). Aşadar, 
mai 'tntâităfaţizece 
bucăţi de forniaşi 
dimensiunile indi
cate în desenele de 
detaliu. Pentru a le 
da curbura nece
sară la vârfuri şi a le 
lipi între ele, proce., 
daţi după fazele 
indicate 'în acelaşi 
desen. Bancul de 
lucru va fi o scară pe care·' veţi aşeza 16\1f1jW".'''(~\I\\_!_.~I''\\IiIIlWII1!\\Im!_'I'\\\\'''\I'''~''!I'\\\\'''''YilII_\\""""'\I'WIlJ"",III\\lmNl1llm_,_m"''''.''B\\I_.Im!'!IW.I'''''_''"I_''''IiIIIlIIIIWMlJ1lJ'!".IIIlI\\ti,\\~1 
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(provizoriu) un calup de lemn de 
formă prismaticăavând grosimea 
bazei de110 mm.Luaţiprima fâşie de 
placaj,fi~aţi.;i capătul ascuţit subo 
treaptă'â scării, introduceţi sub vârful 
ei calupul de I.emn, apoi Îhdoiţi~o de la 
capătul terminal până când aceasta 
atinge scara. Legati capătul cu o 
sfoară de cadrul scării. Ungeţi apoi cu 
prenandez toată suprafaţa superioară 
a acestei prime "feUi"'deplacaj şi apli
caţi deasupra.' a ~ doua '. bucată,după 
acelaşi procedeu: Faceti. Ia fel cu 
toate~;cele cinci straturi de placaJ ale , 
schip.Yui, Aşezaţi. peste' ele' nişte 
greutăţi (o Iadă, sac c:unisip, eărămizi 
etc.) care să pre$ezebine nsandvişul" 
pentru a se realiza o cât mai eficientă 
lipire şi rtgidizare. După 48 de ore, 
schiul poate fi scos şi prelucrat în ,con
tinuare, adăugându-i pie{3ele metalice 
2, 11 şi 13, după, cum vedeţi în primul 
desen. 

Dacă: dispuneti deo pereche'., de 
schiuri uzate, chiar parţial rupte, puteţi 
adapta uşor şi cu succes partea lor 
din faţă la această: construcţie, 
deoareoe··lung·jmea necesară. aici .. a 
unui schiu este de numai 550 mm. 

1n timpul c~t. schiurile stau la for
mare, lucrati partea superioară, me· 
talică . a vehiculului.. Luaţi cadrul de 
bicicletă' (care poate .avea şi altă 
formă decât cea din desen)şi prelu
craţH după cumu,n:nează: 

a} tăiaţi furca roţii; , 
'b) sudaţi la"capete cel, două ţevi 

(lungi de 69 mm); 
.' c)pregătiţipunctelede fixar~ â. 
capetelor! superioare ale celOftrei 
lanţuri amortizoare şia foii de arc; 

d)aşezaţ-j şi înşurubaţi şaua. 
Când v~aţi asigurat toate părţile\ şi 

piesele \r:-tecesare, treceţi la memtajljl, 
ge~erat, pe' care-I faceţi,. după '. c~m 
vedeţi 1n desenul de ansamblu,' unde: 
t şi 1 Q repreztntăschiurile,.2, 11.şi 13 
sunt piesele metatice de legătură din
tre schiuri şi cadru, 3.şi 12sunHiucăţi 
de lanţ care au rol de amortizor. de 
şocuri, 4 este o foaie de arc de.oţ~1 
(subţire) ce serveşte tot la amortizare. 
(dar nu este neapărat necesară), 5 
este punctul de legătură pentru arc şi 
uncap,ăt al lanţului, 3,.6 reprezintă tija 
ghidonqlui, 7 şi 8 ma,rcheazăşaua cu 
locurile pentru două persoane, 9 
înfăţişează partea tubulară ,a cadrului 
care susţine şaua.. .' 
Confecţionarea ,pieselor metalice 

mărunt~ 2, 11şi 13 o faceti tot.după 
indicaţiile din acest desen Oos)~ 
Dacă doriţi, puteţi fixa,' deasupra 

piesei 5,0 lanternă electrică având 
lumină aibă saU' galbenă, i.ar 1n J9unc
tul9 o tanternă-stop, .cu lumină. roşie, 
care P9tJifolosite după căderea serii. 

Ungeţi' cu vaselină toate 'îmbinărHe 
mobile ale părţilor . metalice !şi 
lanturile. După fiecare folosi.re, sania 
ya fi bine curăţată. de zăpadă . şi 
şte.arsăcuo cârpă uscată . . ' 
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mplificatoarele operationale care 
au impedanta de intrare foarte 
mare şi curentul de polarizare a 

intrărilor extrem de redus (tip Thevenin) 
necesită, În cele mai multe cazuri, protecţie 
Împotriva acumulărilor de sarcină electrică 
statică, precum şi împotriva supratensiu
nilor ce pot apărea la aceşti electrozi chiar 
În funcţionare curentă. 

în general, amplificatoarele operationale 
de acest tip permit o excursie a tensiunilor 
pe intrări apropiată de valoarea tensiunii de 
alimentare a circuitului integrat, la care se 
mai pot adăuga câţiva volti (maximum 3V). 
Peste aceste. tensiuni, functionarea amplifi
catoarelor operationale este compromisă, 
existând chiar riscul de a fi distruse. 

Soluţia ce elimină aceste neajunsuri 
este simplă şi constă În montarea unor 
diode în conductie inversă de la electrodul 
de intrare către sursele de ali-
mentare (în cazul alimentării 
din sursă dublă de tensiune), 
aşa cum este arătat În figura 1. 
În cazul operaţionalelor. ai 
căror curenti de polarizare a 
intrărilor nu scad sub câteva 
sute de nA, acest mod de pro
tecţie este suficient de robust 
şi nu afectează decât În foarte GND 
mică m.ăsură (neglijabil, de q-l!1

1 
• 

cele mai multe ori) parametrii >l;r-l 
de curent continuu ai circuitului 
integrat. Rezistorul Rlim este 
optional, pentru evitarea riscu-
lui de distrugere prin acumula-
re de sarcină electrică statică. 
Acest risc este neglijabil în 
cazul amplificatoarelor ope
raţionale uzuale, de tipul 
~A741, ~M324 etc. (dar nu 
acelaşi lucru se poate afirma 
despre amplificatoare de tipul 
MAC156, OPA111 etc.). Dacă 
sursa de semnal poate livra la 
intrarea în montaj o tensiune 

prin aceste dispozitive, se înţelege de ce, 
În aceste conditii, diodele normale cu sili
ciu nu pot fi folosite ca protecţie a intrărilor 
unor astfel de amplificatoare operaţionale. 

O soluţie pentru eliminarea acestui 
neajuns este utilizarea, pe post de diodă, 
a unui tranzistor cu ef~ct de câmp cu 
grilă-joncţiune (TEC-J). In figura 2 este 
prezentată montarea echivalentă ca diodă 
a unui TEC-J. Datorită tehnologiei utilizate 
la realizarea acestui tip de tranzistor cu 
efect de câmp, curentul invers de grilă al 
acestui dispozitiv este cu câteva ordine 
de mărime mai mic"decât cel al unei diode 
normale cu siliciu În conducţie inversă. 
Totodată, încapsularea tranzistoarel?r nu 
permite pătrunderea luminii la partea 
activă a dispozitivului, ceea ce îl face 
imun la acest tip de perturbatie. Acest 
lucru face posibilă realizarea un,ei protectii 
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mai mare decât valoarea tensi- o :f iN414S 9-oe.::t 

SF24S unilor de alimentare ale aces
tuia, atunci acest rez.istor este 
indispensabil. 

Dacă, însă, curentul de 
polarizare al amplificatorului 
operational în' cauză este 
foarte mic (de ordinul sutelor 
de pA) şi sursa de semnal are 
impedanţa de ieşire foarte 
mare, soluţia de montare a 
diodelor nu mai este eficientă, 
întrucât cea mai mare parte a 
curentului livrat de sursa de 
semnal ar fi "ş\)ntată" de 
curentul de polari2are inversă 
al acestor diode. Curentul 
invers printr-o diodă de tipul 
1 N4148, de exemplu, este de 
ordinul a 20 ... 30 nA. 
Adăugând faptul că diodele 
sunt încapsulate În sticlă şi că 
pot fi iluminate În mod acciden
tal sau permanent, deter
minând o creştere sem
nificativă a curenţului invers 
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eficieRte a intrărilor unor amplificatoare 
operaţionale de tip normal, ca şi a celor ai 
căror curenţi de intrare sunt foarte mici. 
Singura perturbatie care poate influenţa 
mărimea curentului invers prin dispozitiv 
este temperatura. La fiecare creştere de 
10°C a temperaturii de functionare, curentul 
invers între grilă şi drenă se dublează. 

It Acest lucru nu este de neglijat, dar 
creşterea curentului invers estenesemni
ficati\lă, ţinând cont de faptul că, la tempe
ratura· mediului ambiant, de circa 25°C, el 
nuAdepăşeşte 10 pA (tipic, circa 0,5-2 pA). 

In cazul utilizării acestui tip de dispozitiv, 
atunci când se ajunge la depăşirea tensiu
nii de alimentare la intrare este necesară 
utilizarea unui rezistor de limitare a curen
tului direct. Nu se admite, în general, un 
curent prea mare În conducţie directă (cel 
mult câţiva mA). 

În acelaşi timp, rezistenţa de limitare nu 
poate fi făcută oricât de mare, deoarece ea 
contribuie la creşterea zgomotului întregu
lui ansamblu. De exemplu, adăugarea unui 
rezistor de limitare de 1 kn conduce la o 
creştere a zgomotului cu 4 nV/VRZ. Dacă 
se ţine cont de faptul că unele ar.nplifica
toare au un zgomot propriu echivalent la 
intrare de aceeaşi valoare (sau chiar mai 
mic) cu zgomotul generat de un astfel de
rezistor de limitare, atunci zgomotul echiva
lent pe ansamblu ajunge la'circa 5,6 nV!VFfi. 
Un rezistor cu valoarea sub 100n adaugă o 
tensiune de zgomot neglijabilă. Ţinând cont 
de aceste considerente, dimensionarea 
rezistorului de limitare se va realiza făcând 
un compromis între necesitatea asigurării 
unui curent mic prin dispozitivul de 
protecţie (TEC-J) în conducţie directă şi 
reducerea, cât mai mult posibil, a '.con
tributiei zgomotului propriu al rezistorului la 
zgomotul amplificatorului operaţional. 

Câteodată poate apărea necesitatea pro
tejării intrării inversoare a unui amplificator 
operational, ca În cazul unor convertoare 
curent-tensiune {figura 3}. Cu toate că, În 
functionare normală, potenţialul intrării 
inversoare este apropiat de zero volţi! 
apariţia unor semnale tranzitorii parazite 
poate deplasa tensiunea În acest punct la 
valori peste limita normală admisibilă. 
Pentru asemenea situatii, protectia constă 
În conectarea la masă a intrării respective 
prin intermediul unui grup de două diode 
legate "antiparalel". ChÎar atunci când mon
tajul lucreaz.ă În regim normal, curentul de 
"scurgere" poate fi mult prea mare În com
paraţie cu cel de intrare al amplificatorului 
operaţional dacă acesta este de tipul 
MAC156, LF156, OPA111 etc. 

Pentru protejarea intrării, diodele folosite 
în mod obişnuit se pot Înlocui, fiecare, cu 
câte un tranzistor (de tip npn, de exemplu), 
utilizat ca În figura 4, cu emitorul în vânt 
(neconectat), >'ceea ce reprezintă o soluţie 
simplă 'şi ieftină şi care asigură, într-o ope
rare normală, un curent de scurgere foarte 
mic. 
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ircuitul ~A3054 este o arie 
de tranzistoare bipolare 
destinată utilizării În sche-

me realizabile cu tranzistoare dis
crete, dar În care se tinde spre îm
bunătăţirea performanţelor prin 
folos.irea tranzistoarelor integrate. 
Circuitul conţine şase tranzistoare 
conectate într-o structură de două 
amplificatoare diferenţial.e, cu sursă 
de curent În emitoare. Fiecare 
tranzistor este izolat electric fată de 
substrat şi de celelalte tranzistoare 
printr-o jonctiune PN ce trebuie 
polarizată invers. Drept urmare, 
substratul se leagă la un potenţial 
mai scăzut decât oricare dintre ter
minalele circuitului integrat. 
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Performantele electrice, precum 
şi flexibilitatea În proiectarea sche
melor cu acest tip de circuit integrat 
îl recomandă pentru aplicatii din 
cele mai diverse, de la cele de 
joasă frecvenţă şi curent continuu 
până la cele de frecvenţă Înaltă de 
peste 100 MHz. 

O aplicaţie simplă. dar în acelaşi 
timp interesantă este cea propusă 
În schema din figură: un preamplifi
cator stereo cu control electronic al 
amplificării şi reglaj de balans. 
Pentru controlul volumului şi balan
sului pe ambele canale, se uti
lizează câte un potentiometru liniar. 
Aşa cum se observă, structura 

. este cea a unui amplificator dublu, 
fiecare amplificator conţinând câte 

un etaj diferential cu sursă de 
curent În emitoare. Semnalele de 
intrare stânga 'şi dreapta sunt apli
cate pe pinii 2, respectiv 6 (dar pot 
fi aplicate şi pe baza tranzistorului 
din "oglindă", 13, respectiv 9). Este 

. evident că montajul poate funcţiona 
şi cu semnal diferenţial-stânga, 
respectiv diferential-dreapta, dacă 
s-ar utiliza toate intrăriledisponibile, 
adică pinii 2-13 şi 6-9. 

Ieşirile din -preamplificator sunt 
diferenţiale, dar aceasta nu prezintă 
un inconvenient În prelucrarea ulte
rioară a semnalelor, deoarece se 
poate renunţa la câte una din cele 
două de pe fiecarE? canal, singurul 
dezavantaj fiind. reducerea la jumă
tate a ter"lsiunii alternative amplificate. 

Controlul amplificării pe fiecare 
canal (volumul) se realizează prin 
modificarea curentului static de 
colector ce străbate sursa de curent 
a' etajului diferenţial (implicit şi 
curentul static de colector al celor 
două tranzistoare ce formează eta
jul diferenţial). Modificarea acestui 
curent se face prin varierea 
potenţialului bazei tranzistorului de 
la "parter". . 

Fixarea potenţialelor statice ale 
bazelor tranzistoarelor din amplifica
toarele diferentiale se face prin inter
mediul rezistoarelor R11, R12, R21 şi 
R2Z, conectate la o sursă de tensi
une de referinţă de aproximativ 5,5-
5,7V, sursă realizată cu qioda Zenner 
DZ1 (DZ5V6) şi rezistorul R2. Tot de 
la acest potenţial se preia şi coman
da tranzistoarelor de "volum". 

Reglajul de balans se obţine. prin 
aplicarea dife~enţiată a potentialului de 
pe cursorul potenţiometrului de volum 
către bazele tranzistoarelor coman
date, pinii 3 şi 11, prin intermediul po
tenţiometrului de balans şi al divi
zoarelor de tensiune cu R16 şi R26. 

Domeniul de reglaj al volumului 
este foarte larg, de aproximativ 60 
dB,.împărtit în circa 30 dB - amplifi
care şi 30 dB - atenuare. Reglajul 
de balans este de minimum 6 dB 
pentru poziţia de· mijloc a potentio
metrului de volum. 

Rejecţia perturbaţiilor de mod 
comun este foarte bună şi se 
situează între 80 dB şi 100 dB pe 
aproape tot intervalul de reglaj al 
volumului. 

Tensiunea alternativă-' de intrare 
nu trebuie să depăşească 20-25 
mVvv, pentru a nu fi distorsionată În 
zonele de volum redus sau maxim. 

Banda de trecere se întinde de la 
20 Hz la peste 40 kHz, cu o neuni
formitate mai mică de 3 dB. 

Rezistenţa de sarcină minimă 
recomandabilă este de 20 kQ. 

Raportul semnal/zgomot este mai 
bun de 60 dB. ' 
Impedanţa de intrare nu este mai 

mare de 1 kQ. 
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ontajul ,proPLJsf?cilitează 
. măsurarea. . 'rezlstenţelor 
mici (plajă tbtală 0-3000Jn 

exemplul numeric dat) atât prin 
comoditatea citirii -indicaţiile fiind 
liniare - cât şi prin preţ:;izia sporită, 
comparativ cu cazul clasic al ohmme
trelor neelectronice, de tip serie sau 
paralel. Exemplul numeric a fost 
calculat pentru . acoperirea plajei 
totale 0-3000, folosindu-se ca instru
ment indicator un voltmetru .. c.c. de 
0,6V (eventual domeniul respectiv al 
unui multimetru sensibit), cu scala 
gradată 0-30. "".', 

Principiul măsurării rezistenţelo( cu 
citire liniară este reamintit în figura 1.' 
O sursă de curent constant, cu inten
sitatea 1, debitează prin rezistenta 
necunoscută, Rx, producând la bor~ 
nele acesteia, conform legii lui Ohm, 
\0 cădere de tensiune 

Ux = Rx-I (1 ) 

Altfel spus: tensiunea la bornele 
rezistenţei este direct proporţională 
cu Rx, deci, măsurând-o cu un volt
metru suficient de sensibil (rezistenţă 
internă suficient de mare), putem 
converti direct indicaţiile Ux În valori 
Rx, Înmultindu-Ie cu coeficientul 1/1, 
operaţie care se face mintal dacă 
alegem domenii Rx care sunt multipli 
zecimali ai diviziunii maxime a scalei. 

Schema ohmmetrului este indicată 
În figura 2. Ea a fost concepută pen
tru acoperirea domeniului propus 
(0-3000) În trei subdomenii, şi anume: 
0-30; 0-300 şi, respectiv, 0-3000. 
Fiecare subdomeniu are propria sa l 

valoare de curent cdhstant, li (;=1, 2, 
3), selectabilă din ,comutato!ul ~. 

Montajul se alimenteaza dmtr-un 
redresor de 9V/0,3A, -foarte bine fil
trat, care nu a fost figurat pentru sim
plificare. 

Sursa de curent constant este rea
lizată cu tranzistorul T, celvla de sta
bilizare Dz-R4 şi rezistenţele'de 
etalonare Ri(i=1, 2, 3). După cum se 
observă, tensiunea Uz de la bornele 
diodei Zenner este egală În perma
nenţă cu suma căderilor de tensiune 
pe r~zistenţa de etatonare se I e,ctată, 
Ri, şi pe joncţiunea bază-emitor a 
tranzistorului, USE. Prin urmare, va~ 
loarea curentului constant li este dată 
de relatia: 

li=~= 
Ri 

= 5.1V - O,?V = 4,4V/Ri(Q) (2) 
Ri(Q) . 

luând pentru Uz ŞiUSE valorile aproxi- . 
mative de 5,1V, respectiv O,?V. 

III 

.-__ ~I:::<:onst • 

St.AI"'$~ 
de 

C:t.ANtnt Rx 
con&t.n't 

Invers, pentru a stabili orientativ 
valoarea Ri necesară pentru 
obţinerea unei intensităţî dorite, li, a 
curentului constant, vom folosi relaţia: 

Ri(Q} = 4,4V/Ii{A) (3) 

Să presupunem - cum am amintit 
deja - că voltmetrul folosit are dome
niulliniar 0-0,6V, cu scala instrumen
tului divizată (echidistant) În intervalul 
0-30 (eventyal 0-3, cu subdiviziuni, 
sau 0-300). In acest caz, pentru sub
domeniul Rx = 0-30, valoarea maximă 
Rx· (=30) va trebui să corespundă 
valorii maxime a lui Ux (=0,6V), deci 
intensitatea curentului constant, con
form relaţiei (1), va trebui să fie 
11 = O,6V/3Q = 0,2A. De aici deducem, 
Înobaza relaţiei (3), valoarea necesară 
pentru rezistenţa de etalonare: 
Ri = 4,4V/O,2A = 220. Ţinând cont 
de formula puterii, P = RI , observăm 
că rezistorul Ri va trebui să aibă.o 
putere de disipaţie de cel putin 1 W 
(alegem, acoperitor, un model de 2W 
sau chiar de 3W). 

La fel se procedează şi pentru cele
lalte două subdomenii, rezultând I 

12 = 20mA şi 13 = 2mA, respectiv 
R2 = 2200 şi R3 = 2,2kO. 

Deoarece nici căderea de tensiune 
USE (considerată "teoretic" de O,?V), 
nici tensiunea reală de referinţă, Uz,a 
diodei Zenner, nu sunt cunoscute 
exact, valorile Ri (i = 1, 2, 3) rezultate 

+ .,..., 
~ o-~~-cr ~~--~ 

Ua=9V 

vor trebui să fie retuşate experimen
tal, fie prin măsurarea curentului con
stant (între bornele\C-D, montând un 
miliampermetru adecvat În locul lui 
Rx), fie· prin calibrare pentru un Rx 
etalon având valoarea extremităţii de 
subdomeniu, urmărind ca acul volt
metrului să indice cât mai exact capul 
de . scală. Operaţia este necesară 
pentru fiecare subdomeniu Rx În 
parte (pentru fiecare valoare de 
curent constant), stabilind valorile 
optime Ri. fie prin sortare experimen
tală în jurul valorilor calculate, fie prin 
combinatii ori corecţii serie/paralel. 
Măsurarea propriu-zisă se Începe 

cu comutatorul K În poziţia 3 (dome
niul maxjm, 0-3000.). După conectarea 
lui Rx la bornele C-D, apăsăm 
butonul B şi citim indicaţia voltmetru
lui, pe care o putem converti uşor 
mintal În valori Rx, prin factorul cores
punzător de multiplicare, care, În 
raport cu divizarea scalei, este zeci
mal. De exemplu, pentru o rezistenţă 
de 1200, pe subdomeniul 0-3000, 
acul scale; (divizată 0-30) va indica divi
ziunea 12. Dacă rezistenta de măsurat 
se încadrează Într-un subdomeniu infe-: 
rior (0-30.0 sau 0-3.0), selectăm din 
comutatorul K subdomeniul respectiv, 
pentru o citire mai precisă. 

De preferinţă, butonul B nu va fi 
apăsat "din vrute"cu bornele C-D 
libere, deoarece În această situatie 
voltmetrul "vede" o tensiune de circa 
4V, nu tocmai periculoasă (timp foarte 
scurt!), dar nici toc~ai plăcută pentru 
sensibilitatea lui, de 0,6V! Oricum, 
situatia poate interveni şi pe' "ne
vrute", când rezistenţa de măsurat 
este mult mai mare de 3000., eventu~ 
al când este chiar Întreruptă. 

Pentru a reduce cât mai mult posi
bil erorile de măsurare introduse de 
căderile de tensiune pe conexiuni şi 
firele de legătură (semnificative 
îndeosebi În cazul rezistenţelor Rx de 
sub 10), se vor folosi cordoane de 
legătură !iţate, cu secţiunea suficient 
de mare, conexiuni sudate "solid" la 
montaj, precum şi borne C-D (pentru 
racordarea lui Rx) cu contacte cât mai 
bune. 

Ii C" 
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Fiz. ALEXANDRU MiRCULESCU 

inimaşina electrică de găurit 
(ca, de exemplu, modelul 
MINI-G, lansat de firma 

ELECTROMUREŞ) este un accesoriu 
deosebit de util pentru constructorii ama
tori, permitând efectuarea comodă, rapidă 
şi precisă a multor operatii "migăloase", 
precum gă"urirea unor plăci subţiri" 
ajustarea de trasee În cablajele imprimate, 
polizarea, şlefuirea sau. lustrui rea unor 
obiecte mici ş.a. 
Dacă v-aţi procurat sau construit un astfel 

de dispozitiv, aţi rezolvat Într-un fel, fireşte, 
şi problema alimentării cu tensiunea con
tinuă joasă recomandată În prospect. 
Pentru 'numeroase operaţii, Însă, este de 
dorit ca viteza motoraşului (turaţia, implicit şi 
puterea) . să poată fi reglată continuu. Aşa 
că, mai devreme sau mai târziu, veţi fi ajuns 
la nevoia de a completa alimentatorul sim
plu iniţial cu un variator de tensiune. Iar 

dacă tineti mult la această "bijuterie", tre
buie să vă fi gândit - nu e târziu nici acum -
să o protejaţi Împotriva situaţiilor pericu
loase (destul de frecvente) când burghiul 
sau, În general, scula folosită :se' 
"înţepeneşte" În materialul prelucrat, 
blocând rotorul. 1n astfel de cazuri, ali
mentarea trebuie Întreruptă imediat, 
existând riscul de ardere a bobinajului.'. 
Protecţia se poate realiza foarte uşor, 
adăugându-se variatorului o siguranţă elec
tronică sau un circuit de limitare În curent, 
conceput, desigur, pentru o intensitate 
maximă nepericuloasă pentru motoraş. . 

Celor care abia acum abordează pro: 
blema alimentării le propun schema 
simplă de mai sus, care rezolvă ambele 
c{3rinţe suplimentare menţionate. Montajul 
a fost experimentat pentru minibormaşină 
cu, alimentarea orientativ Între SV şi 1SV şi 
cu un curent maxim admis (nepericulos) 

10 pF 

Fiz. ALEXANDRU MĂRCULESCU 
, adio receptorul prezentat este portabil şi permite audierea 

În cască a programelor de radio transmise În gamele de 
un~ e lungi şi medii. 

I 
L1, 

I 
I 
J 

lZI 
I 
f , 

pentru un timp relativ scurt) de circa 0,7A. 
EI poate fi adaptat uşor şi pentru alte ten
siuni (joase), alegându-se un transforma
tor Tr adecvat şi retuşându-se experimen
tal valorile rezistenţelor, eventual şi cea a 
potentiometrului (bobinat) P. 

Personal am supradimensionat inten
ţionat transformatorul, puntea redresoare 
şico~densatorul C1, pentru a folosi eve!)
tuaLredresorul propriu-zis şi În alte scopuri 
(sursă de circa 16-18V/2A). 

Variatorul de .. tens,iune are la bază un 
"tranzistor" . (circuit integrat) Oarlington, 
10, conectat ca balast serie şi polarizat 
reglabil in bază prin divizorul P+R1. Pen
tru astf€31 de aplicaţii nu este necesară sta
bilizarea; esenţială fiind doar acoperirea 
plajei dorite de tensiune, la curentul de 
luCru. Aceasta se asigură prin tatonarea 
experimentală a valorilor lui R1 şi P. 

Protectia. este de tipul cu limitare 
automată de curent, la o valoare maxÎmă 
prestabilită prin dimensionarea rezistentei 
R3. Procedeul este clasic, cu R3 pe post 
de traductor curent-tensiune şi grupul de 
diode Înseriate D1-03, care dictează pra
gul de anclanşare a protectiei. Anume, 
atunci când curentul absorbit de consuma
tor (motoraş) atinge valo~rea maximă per
misă, căderea de tensiune pe R3, plus cea 
de pe jonctiunile bază-emitor (înseriate) 
ale Oarlingtonului egalează pragul (cumu
lat) de deschidere pentru cele trei diode 
înseriate, 01-03, care astfel nu vor mai 
permite creşterea În continuare a curentu
lui de bază al Darlingtonului, şi nici 
creşterea curentului emitor-colector, 
Rezistenţa R2 are rolul de a limita curentul 
direct prin diode spre sarcină, atunci când 
diodele sunt deschise (protectia anc!an
şată). 

Folosirea unui circuit Darlington mono
litic simplifică mult schema şi totodată per
mite 'realizarea "compactă" a variatorului. 
Menţionez că Darlingtonu! a fost prevăzut 
cu un radiator cu aripioare. Rezistorul R3 
este realizat din constantan emailat cu 
diametrul de minimum O,S mm. 

In acest montaj, tranzistorul T1 amplifică semnalele de 
radiofrecvenţă captate de circuitul oscilant serie compus din 
ir:lductanţele L 1, L2 şi capacităţile variabile C3 şi 'C4, acţionate 
simultan prin intermediul axului comun. Utilizarea tranzistorului T2 
(npn) pentru detectia şi preamplificarea semnalelor de 
audiofrecvenţă facilitează adaptarea impedantelor de intrare şi 
ieşire la etajele adiacente. Comutatorul K selectează gama de 
lucru a radioreceptorului. Astfel, pentru gama de unde lungi 
(comutatorul K1 În pozitia 2), circuitul oscilant serie este format 
din inductanţele L 1 şi L2 (în serie) şi capacităţile C2, C3 şi C4 (în 
paralel). C2, În valoare de 22-47 pF, se va conecta, dacă este 
cazul, pentru acoperirea limitei inferioare. a Qamei. Pentru gama 
de unde medii (comutatorul K1 În pozitia 1), cIrcuitul oscilant serie 
este format din inductanta L 1 şi capacitatea variabilă C4. 

ŞOCUl de radiofrecvenţă (SR) este cpnstruit pe un tor de ferită 
(diametru exterior 8 mm) sau miez miniatură de tip oală şi contine 
2S0-300 despire din conductor CuEm<»0,OS-O,1 mm. 

Inductanţa L 1 se realizează bobinândpe o carcasă ciiindrică 
din hârtie 10S spire, conductor CuEm<»0,2 mm, un strat, spiră 
lângă spiră, dispusă pe o bară de ferită <»8 mm şi lungă de 6S mm. 
L2 constă din 60 de spire, conductor CuEm<»0,2 rrim, bobinată În 
două/secţiuni a câte 30 de spire, pe o carcasă din material plas
tic. Această bobină se plasează pe bara de ferită la distanţa de 
15-17 mm faţă de bobina Li. 
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Recepţia semnalelor slabe este posibilă prin intermediul unui 
conductor izolat (<»1,5-2 mm), cu lungimea de 1-2 m, reprezentând 
antena exterioară. 

Operaţia de reglare constă În fixarea poziţiei inductanţelor L 1 şi 
L2 pe baraG:ie ferită, urmărindu-se obţinerea volumului maxim; 
corespunzător unui consum de circa S mA, reglabil din 
rezistorul R 1 . 
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.osesorii de aparate electrqqipe, 
portabil€î,. de mică. putere 
(radioreceJ)toa,re, .. minic9.sefb-

toane, reportofoaHe; apata,te'foto "elec~ 
tronizate",' jucării etc.), preferă tot~?i 
mult alimentarea acestora din acumufa
toare miniatură cadmiu-ql,chel (Ccj:f.;..Ni) în , 
locul clasicelor, bate.~j,L de" lunică 
folosinţă: Pe termen limg, avant?lJIJI 
este considerabil' sub 'raportul 
cost/durata de exp,loatare, c;'3.d bateriile 
- oricât ar fi ele.de,: "Iong life",de"super" 
sau "extra power'" - tot baterii de "o ne 
use" .sunt şi te Iasă ades, ca-nLegiie IlJi 
Murphy, exact când ai nevoie mai mare 
de ele. AcumulatoareJe; ... în schimb, 
dacă sunt exploatate ",Ş!l încărcate 
corect, pot ţine ani dezile;zsupart:ând 
sute de cicluri 'Încărcare-descărcare 
(u'nii producător,Î ;garantează 1 000 de 
cicluri). 

Acumulatoarele Od-Ni folosite curent, 
cu .tensiune.a nominală de 1 ,2V,..;.1 ,25V 

. (sau multipli de aceasta, când suntgru;. 
pa te în baterii de mai multe acumula
toare înseriate), au capacitatea 
cuprinsă Între. 0,1 j\h ,şi 1 Ah. 
Producătorul menţionează, de regulă, 
condiţiHe optime (recomandate) de 
încărcare, dar acestea, desigur, n,!-I sunt 
".I:;>ătute În cuie", majoritatea modelelor 
actuale acceptând şi varianta de 
încărcare rapidă. Ca regulă generală, 
încărcarea se face cu o intensitate de 
curent (continvu şi' aproximativ constant 
pe toată durata .. încărcării). care 
reprezintă numeric Circa a zecea parte 
din capacitatea acumulatorului. Astfel, 
un model de 0,5Ahva fi încărcat cu un 
curent de, 50 mA, unul de 0,75 Ah cu un. 
cur.ent de 75 m~ş.a.m.d.Ţinând c'Ont 

I de raqdameiltul subunitar al procesului, 
durata de Încărcare ~a .fi mai mare de 
1 O ore, cum ar r~zv(ta, din această 
"regul?" (orientativ;' 1'4 ore). pentru 
modelele care acceptă (cu specificarea 
producătorului!) opţiunea de încărcare 
rapidă, intensitatea curentului de 
Încărcare poatE? fi dublată, i:~Jedu
cându-se astfel l~idumătate timpwl de 
încărcare. De exemplu, pentru modelul 
P-6H, cu capacîtat~a de 650 mA,pro
duCătorvl (Panas~:>niql r:ecomandă chiar 
ca optimă încărc§jlrea cu 130 mA, timp 
de~ şapte ore·. 

lncărcarea. se fatede la o:sursă de 
tensiune continu~,:' obţinută de regulă 
de la un mic· redresor. (transformator 
plus punte. redresoare, cu sau" fără!fil· 
trare) ,cu respectarea polarităţii (plusul 
redr'esorului' Ia p/qsul acumulato(\.:lIui). 
Qbligatorieestt?, doar condiţi~y,de li
mitare a curentului deÎncărG~re(în va
loare eficace) sub limita' maximă 
menţionată de producător (în varianta 
de încărcare rapidă). Condiţia supli
mentară ca intensitatea curentului să'f.ie 
aproximativ constantă· pe toată durata 
Încărcării nu estestr'iCt'necesară, dar 

Ol ••• 04=4xlN4004 

a .. ' .11
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este foarte utilă pentru. aprecierea tim
pului de Încărcare,pentru a nu sofistica 
schema încărcătorului cu· indicatoare -
nu întotdeauna sigure, de altfel"-'- care să 
semnalizeze sfârşitul încărcării., De 
asemenea neobligatorie - dar utilă din 
considerente de "errare humanum est" -
este şi intercalarlpa unei c;:iiode, În 
conexiune directă, Între sursă 
(încărcător) şi acumulatorulde Încărcat. 
Aşa-numita ,jdiodă antiprost", care i-a 

I salvatpe multi oameni deştepţidecon
secÎnţele costisitoare ale unor mici nea
tenţiî. 

Cu aceste "secrete" dezvăluite, orice 
d~riţor îşi poate realiza un Încărcător 
pentru acumulatoarele Cd-Ni pe care le, 
foloseşte1n mod curent Sau, mai bine, 
un'ul "universal" (pentru. patru:.....opt acu
Iţlulatoare înseriate şi pentru mai multe 
~;F:ime de capacitate/curent), căci nu se 
ştie' niciodată ce "electronică" îţi mai 
piqă prin caSă. 

In figura 1 vă reamintim tocmai o ast .. 
fel de schemă "universală", care 
foloseşte o sursă de curent constant 

(tranzistoarele T1 şi T2, cu .. piesele 
rente), În trepte fixe de 10 mA,' 20 
50 mA şi 100 mA, selectabile din 
tatorul K Schema fiind ceva mai 
recomand proiectarea unei 
mentare de 150 mA, pentru 

- Ac. 
- 1,,2-1,SV 

de acumulatoare cu capacitate sporită, 
apărute .Întretimp. 

Transformatorul de reţea Tr trebuie 
sădebiteze În' secundar o tensiune de 
18+24V, la o putere de circa20W. 

Rezistenta R 1, care limitează curen
tul prin U:;O-ul indicator, se va dimen
'sion.a în funcţie de tensiunea redresată 
(01-D4) şi filtrată (C) obţinută. 

Tranzistoarele pot fi: T1 =. 2N2905, 
80136,80138 etc. şi T2 = 2N3055. 

Rezistoarele sunt de Q,5W, din clasa 
de .toleranţă Ş%, cu excElPtia lui R6, 
care va avea puterea de disipaţie de. cel 
puţin 1 W. . 

Dioda 05 ("antiprostul" de care .vor: 
beam mai înainte) are rolul de a proteja 
tranzistoarele În cazul conectă~ii 
inverse a acumulatoarelor. 
Dată fiind. "rezerva" mare de tensiune 

(cerută de sursa de curent constant], la 
bornele A-8 se pot conecta şi baterii. de 
două până la opt acumulatoare Cd~Ni 
înseriate, bineînţeles, toate de aceeaşi 
capacitate nominală: După conectarea 
setulyi ce urmează a fi încărcat, se 
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rima condiţie a reuşiteipornirii 
motorului pe·timp de iarnă este 
corecta stare tehnică a compo-

nentelor' ,sale. Practica demonstrează 
că un motordiesel bine reglat şi alimen
tat, cu combustibil şi lubrifiant cores
punzători porneşte fără dificultăţi până 
fa temperaturi ambiante, de -8°C, iar 
unul. cu carburator .Chiar până la -20°C. 
După o staţiona~eîndelungată" înainte 
de declanşarea operatiunilor de pornire, 
se verific~ dacă radiatorul este prevăzut 
:Cu husă sau ecran de protecţie, iar 
clapeta de dirijare~a aerului spre filtru se 
află În pozitia de iarnă. Oe,lcă este poşi
bi,l, se roteşte ma:nual arborele motor cu 
trei-patru rotatii .. şise conectează 
luminile de poziţie câteva secunde pen
tru a se. activa bateria de. acumulatoare. 

La motoarele cu carburator, se pom
pează combustibil cu ajutorul pârghiei 
pompeide benzină, pentru' a se umple 
Camera de . nivel constant, şi apOi se 
trage până la re,fuz maneta care 
comandă clapeta de . aer(şocul)~ 
Apăsând de câteva oril pedala de 
acceleraţie, se şpriţuieşte. benzină în 
carburator, dUPâ care se a:pasă pedala 
de ambreial şi se aduce maneta 
schimbătorului de viteză la ". punctul 
mort. Se menţine' ambreiajul decuplat, 
pentru a se reduce sarcina demarorului, 
şi apoi se acţionează cheia de pornire, 
având grijă ca pedala de acceleratie să 
fie apăsată pe aproximştiv o treime din 
cursa ei totală .. Acţionarea demarorului 
llU trebuie prelungită mai mult de 8-10 s; 
În caz de nereuşită, o nouă tentativă se 
face după un răgaz de 30-S0 s, timp 
necesar pentru refacerea capacităţii 
bateriei. 

Din păcate, .foarte mulţi conducători 
auto neglijează această cerinţă, 
neştiind, . probabil, că, În momentul 
punerii sub tensiune a demarorului, 
numai stratul de electrolit din 
vecinătatea plăcilor este' sediul proce-

.... s .... e .. le .. ctează .din comutatorul.· K intensÎ
".. tateaadecvată şi abia pe urmă se 

porneşte aparatul, prin Închiderea 
întrerupătorului 1, fapt confirmat de 
aprinderea LED-ului.' 

Desigur, În situaţii "particulare", 
schema Încărcătotului poate fi mult sim
plificată. De exemplu, pentru un set fix 
de două acumulatoare de 650mAh, pe 
care le exploatez de mai bine de trei ani 
pe diverse reportofoane, am improvizat 
montajul din'figura 2, "grefat" pe un ali
mentator stabilizat de 9V, existent În 
casă, şi care de atunci funcţionează ire
pro,şabil. Transformatorul debitează 
circa 10Vc.a. În secundar, fiind urmat, 
În. schema stabilizatorului, de puntea 
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setor electrochimice producătoare de 
curent, "îtnpreună cu ~masa din stratul 
superficial al\pIăcilor. In urma încercării' 
de. a' porni, electrolitul din zona 
menţionată îşi pierde concentratia.,ca şi' 
cum y bateri~ ar avea" un . grad de 
descarcare avansat '. In timpul de 
repaus menţionat car~ se acordă 
bateriei, concentraţia a:cidului din, preaj-i 
ma plăcilor se reface prin difuzie, 
ajungândaproape de. valoarea nomi
nală, fapt care duce larestabilireatensi
unii şi permite o nouă solicitare a sa. 
Dacă motorul nu .. porneşte după 

trei-patru încercări, nu trebuie să Se mai 
insiste, deoarece el" se poate Îneca. 
Procesul se recunoaşte prin absenţa« 
scânteii la bujii, umezirea electrozilofşî% 
izolatorilor . acestora Şt, uneori, prin' 
vaporii de benzină' albicioşi. apăruţi la 
eşapament ca şi printr-o emanatie pu.::" 
ternicăde miros de benzină la evacuare.' 

Pentru aerisirea cilindrilor, se' 
deschideplapeta de acceleraţie foarte 
lin (pentru a nu pune În functiune, 
pompa de acceleraţie), se deschide, 
complet clapeta de aer {şocul} şi' se' 
actionează demarorul ,câteva secunde: : 
Dacă,tentativele de pornire nereuşite se 
Înmulţesc, cel mai 'cuminte este să se 
caute şi să se remedieze detecţiunea 
existentă în conforntitate cu' metodica 
ce se va' prezenta într-unul din 
numerele·viitoare ale revistei. 
Dupăce motorul a pornit, se Iasă să 

funcţioneze două~trei· minute În gol,' 
reducândtreptat turaţîapână la nivelul 
minimal stabil prin împingerea butonului , 
care comandă clapeta de aer. 

De regulă,. se socoteşte. că autove
hiculul poate porni de"pe loc 'după ce 
temperatura lichidului din, sistemul de 
răcire a atins SO°C. Gând motorul este 
alimentat cu uleimultigrad sau de iarnă. 
demarajul poate începe chiar mai 
devreme, când temperatura lichidului 
de răcire este de . numai30-40~G, 

redresoare şi condensatorul de filtrare. 
Pentru Încărcător am optat însă la ten7', 
siune redresatăbialternanţă, dar 
nefiltrată. Motiv pentru care am interca
lat Între puntea redresoare şi restul sta
bilizatorului (Începând cu cond~l1c 
satorul de filtrare) o diodă montată.,th 
direct, preluând pentruînc~rcător tensi': 
unea pulsatorie de dinaintea ei, adică 
înainte de condensatorul de filtrare. ' 

'Curentul "constant" este dictat 'de' 
rezistenţa' totală de . limitare, respecfi\f 
R 1 plus rezistenţa fnseriată a 
potenţiometrului.p (bobinat). ,'" 

LED-ul verde indică aiCI Încărcarea 
propriu-zisă (nu . doar .' funcţionarea 
redresorului, ca În cazulprececient); 

Încălzirea continuând .. pe parcurs la 
sarcini inferioare, pentru a scurta timpul 
de incălzire şi a reduce, deci, consumul 
de combustibil. ' 

Demarajul se începe lent şi se pre
lungeşte pe parc\.1tSul câtorva sute de 
metrjp~ntru a permite Încălzirea 
pneuriiorÎn vederea recăpătării elastici
tătiLRulajul în alură ridicată chiar de la 
început şi contacjul dur cu neregula
ritaţile drumului pot deteriora an
velopele şi PrQVOCa ,'rflicrofisuri În masa 
m~terialului Jor':' Pe r±lâ:sură ce motorul 
S~I.fncălzeşte În'rulaj, s.e Împinge mane
ta clap~tei de aer până la .deschiderea 
totală a" acesteia. " 
, . La motoarer~diesel,plinul se face cu . 
motbrină de iarnă şi,. Înainte de pornire, 
se evacuează aerul.din instalatia de ali
mentare~ Se aduce al?oi maneta pentru 
r~glarea debi4:ului în poziţie de pornire, 
se aduce" schimbătorul de viteze În 
poziţie neutră şi se debreiază. în 
continuare, ,se. apasă pedala de acce
leraţie cu 0,25':""0,3 din cursa totală şi se 
acţionează demaroruf. Dacă motorulnu 
a pornit după o primă Încercare, care nu 
trebuie să depăşească 10-15 s, o nouă 
tentativă se face I numai după 1-2 
minute. Trei tentative nereuşite arată fie 
căJtemperatura ambiantă este prea 
scăzută, Jie că există unele defecţiuni 
ca:e se cer depistate şi înlăturate ope-
rativ .... " .' 
După pornire, motorul trebuie Încălzit 

lao turaţîe de. mers În gol minimă sta
bilă timp de două-trei minute, după care 
turaţia se aduce la un ,nivel mediu, la 
care se !1;1er)ţine Încă trei-cinci minute, 
indiferent de calitatea .Iubrifiantuluidin 
carter. Maşina poate fi porniUtde pe loc 
după ce temperatura lichidulut de răcire 
a atins So-ZO°C. ' 

Unii posesori de at.itovehicule au 
bunul obicei ca, chiar dacă nu ies cu 
maşina.,în rula}, să efectueze periodic 
porniri ale motorului; acestea sunt utile 
atât pentru activarea baterieicât şi pen
tru a refe,lce peliCUla de ulei protectoare 
pe svprafetelecare trebuie să fie lubrifi~ 
ate. In acest caz, înainte. a opri motorul, 
se. va continua încălzirea sa până la 
~oC, pentru.·a .~limil1a umiditatea, 
precum şi combustibilul care, eventual, 
se acumulează În carter. la o vîitoare 
pornir~, q,cestea pot provoca ,con- . 
secinţe extrem de ~nepIăcute, . prin blo
carea pOl11pei de ule.i cu apă sau dilu
areaexcesivâ a lubrifiantului cu com
bustibitLilcăzut În baie!. 

oferind, prin1t'mihozitate'a sa, şi o oaie
care informaţie despre valoarea curen
tului de 'fncărcare, dacă mai tragem cu 
ochiul la 'el din când.în când .. ~· 

Setul . acumulatoarelor de Încărcat 
fiind tot timpul acelaşi (sau de acelaşi 
tipf).,am marcat o poziţie a cursorului lui 
F', .. corespunzătoare unui curent de 
încărcare (în valoare eficace) de circa 
130 1'1) A, ln regim "rapid':, adică, pentru 
o durată' de. Încărcare ;de circa şapte 
qre. Putea.m şi .s~ A renunţ la poten
tlOmetru, dlmenslonand corespunzător 
pe R1, dar nu am făcut-o pentru că, din 
când în când, mai folosesc montajui' şi 
pentru încărcarea.unor pastile de acu
mulatoare de tip f0to, de1 ,5V, care 
necesită uncurenţceva mai mare. 



Pentru a realiza lucrări durabile şi fru
moase din piele, imitaţie de piele (material 
plastic) sau blană, este necesar să dati"o 
atenţie deosebită trasajului şi perforării 
pieselor componente. Pentru aceasta se 
cere să ştiţi că: . 

• Este bine ca acele de cusut piele 
şi blană să aibă vârful: uşor curbat. 
Ele se pot fasona astfel decălind, 
rotunjind şi recălind ace mari, din cele 
pentru cusut cu sfoară. 

• Ata (mai groasă, de cizmărie) o veti 
unge cu parafină sau ceară de albine pe 
toată lungimea ei, trecând-o printr-un bloc 
de parafină sau o lumânare groasă, ca În 
desenul 7 din figura 2. 

• Întotdeauna pielea ce urmează a fi 
cusută va fi perforată dinainte,cu suia, În 
toate punctele unde veţi avea de introdus 
acul. 

• Prima operatie constă În a trasa 
liniile de coasere. Aceasta se poate 
face cu ajutorul unui trasator specific de 
marochinărie, de tipul celui pe care-I 
vedeti În desenul 1 din figura 1. Vi-I 
puteţi face singuri dintr-o şipcă de lemn 
de stejar. Observaţi că la vârf are o 
crestătură. Lărgimea notată cu litera e 
va corespunde distanţei pe care vreti 
s-a lăsaţi între marginea pielii şi 
cusătură. Folosiţi acest instrument după 
cum se observă În~ desenul 4, În care 
pielea esţe notată cu R, iar mucavaua 
sau placajul-suport cu C. Instrumentul 
se ţine cu mâna perfect vertical şi se 
trage către corpul vostru, ghidându-vă 
după marginea mucavalei. Va rezulta o 
linie adâncită. De-a lungul ei veţi practi
ca'orificiile de coasere, folosind fie suia, 
fie o furculiţă de metal (uzată), căreia îi 
veţi scurta şi ascuti dinţii, fie una lucrată 
anume din tablă groasă de 1 mm, după 
modelul din desenul 2. Când perforati, 
puneti sub bucata de piele un carton 
gros. Trasarea o mai puteti face şi cu 
ajutorul unei rulete de tăiat foi de aluat, 
aşa cum se vede În desenul 3 (se 
procură din magazinele de articole cas
nice). Folosirea uneltei o veţi face după 
indicaţiile din desenul5. 

• Pentru a coase bucăţi mari de piele 
sau blană, este recomandabil să vă con
struiţi o "pensetă" mare. Aceasta strânge 
bine ambele bucăţi puse În pozitia de 
cusut şi, astfel, vă Iasă mâinile ·libere. O 
puteţi lucra din lemn, după indicaţiile din 

,desenul 6 (unde observaţi şi modul de 
folosire). Se compune din piesa fixă F, 
prelungită cu piciorul P, care se reazemă 
pe duşumea. Piesa M este mobilă (pe o 
balama) şi se poate închide peste F. 
Fălcile pensetei se strâng Între picioarele 
celui care coase. În desenul 1 O vedeţi 
~c:letai!at cum sunt fixate În pensetă cele 
două bucăţi de piele, precum şi modul de 
coasere (desenele 8 şi 9) cu două ace 
deodată, spre a realiza aşa-zisa "cusătură 
a şelarului". 
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• Desenul 11 prezintă modul de fixare a 
capselor (butonilor) de închidere (care pot 
fi procurati din magazinele cu articole de 
fierărie, împreună cu instrumentul de 
lucru). 

CăIăuzindu-vă după desenele din figura 
3, puteţi realiza câteva obiecte practice şi 
de folos, astfel: 

1) port-pieptane (sau pix, stilou, 
creioane, ochelari) cusut dintr-o singură 
curea de piele (sau, fireşte, material plas
tic) şi prevăzut (eventual) cu o capsă ori cu 
o bridă cusută pentru.închiderea capacu-
lui. Ilo 

2) inel pentru şervetul de masă sau 
prosop, dintr-o. bandă de piele ce se 
Închide cu ;.capsă ori un nasture sau 
agrafă moş-babă. Coaseţi piesa E În 
spatele ferestrei F, obţinând astfel un 
loc în care să introduceţi un carton cu 
numele celui care-I foloseşte sau cu un 
desen distinctiv. 

~) servietă (mapă) cu două buzunare 
mari. Pe piesa B veţi coase patru piese 
G. Se închide-deschide prin simplă 
îndoire. 

4) portmoneu. Desenele S 1 , S2 şi S3 vă 
indică etapele de pliere. Asamblati apoi 
această bucată cu piesele U şi V şi 
montati o capsă metalică sau o cataramă 
cu zăvor glisant. 

5) trusă de voiaj (pentru păstrat 
obiecte de toaletă, tacâmuri, usten
sile de cusut etc.). Coaseţi 1mpreună 
cele două piese K şi D. Desigur, mai 
întâi montati fermoarul. 

În desenul 1 al figurii 4 vedeţi un 
model simplu şi eficient de poşetă 
pentru o fată. 

Materiale necesare: folie din material 
plastic (imitaţie de piele) sau ţesătură 
groasă; aţă de cizmărie (unsă cu parafină 
sau ceară); un fermoar; două capse-buton 
sau catarame cu zăvor glisant. 

Prelucrare şi montare. Mai întâi sta
biliti singuri dimensiunile piesei prin
cipal.e,A, apoi, proporţional cu aceas
ta, şi. pe cele ale restului pieselor 
componente. Trasaţi şi decupati 
materialul. După care faceţi asam
blarea pieselor, prin coasere, astfel: 

• Montati fermoarul T În deschiderea O 
a piesei interioare B (vezi şi desenul 2), 
apoi capsele de închidere pe piesa A. 

• Coaseti piesele V şi R, după care 
asamblati totul aşa cum se vede în 
desenele 1 şi 2. 

• Potrivit indicatiilor din desenul 3, 
puteti monta şi o curea de sustinere 
(S), întărită cu o fâşie de tablă (Z) 
groasă de 0,2-0,3 mm, cu ajutorul 
pieselor metalice D. Coaseţi Împre
ună piesele A şi S, Între care se află 
tabla Z. Capetele curelei fixati-le cu 
două clamede. metal sau prin coase re 
Între doi nasturi decorativi. 



PRACTIC-UTIL 

Curăţarea insuficientă a unei pen
suie cu care s-a vopsit, zugrăvit sau 
pictat duce . adesea' la "împietrirea" 
firelor şi, astfel,la aruncarea ei. 
Pentru a o curăţa în mod eficient, pro
cedaţi potrivit tehnologiei din cele 
şasehd~sene ale figurii: 

1. Intr-un vas de metal sau sticlă, 
turnati lichidul cu care se diluează 
vopseauadată cu pensula mai înainte . 
(petrol, terebentină, benzină (atenţie!), 

... pentru pomul de iarnă puteţi reş.
!iza din cioburile recuperate de la câte
vagloburi de sticlă.ce s-au spart din 
greşeală. Pisati aceste cioburi până 
când,. obţineţi o pulbere strălucitoare. 
Decupati apoi din canon: stele, brazi, 
cercuri etc. Ungeţi-le cu aracetin pe 
ambele feţe şi tăvăliţi-le' prin pulberea 
dinainte pr~gătită. Figurile se vor 
acoperi complet cu mii de mici cristale 
strălucitoare. Lăsaţi-le să se usuce, 
apoi aranjaţi-Ie în pom" legate cu fire 
mai lungi de aţă albă sau verde.· Sub 
influenţa celor mai slabi curenţi de aer, • 
ele sevor roti uşor şi vor reflecta în jur 
raze multicolore de lumină. 

... pentru pomul de iarnă, care-i 
imită bine pe cei naturali de gheaţă, 
puteţi obţine dinfâşii de sticlă pentru 
geam cu grosimea de 2mm, late de, 
15 mm ş'i lungi de 100~150 mm. 
Apucaţi ambele capeteale,;benzii de 
sticlă cu câte un cleşte metalic şi 
lineti-o deasupra flăcării unui. aragaz. 
Incălziţi-o la început uşor, mai de la 
distanţă, pe toată ·Iungimea ei, apoi 
tot mai puternic, până când sticla se 

. înmoaie. Atunci,ţineţi fix unul din 
capete, iar. pe celălalt răsucitH încet 
de 12-15 'ori, până ce ia forma ţ.Jn\JÎ 
ţurture.Lăsaţi-lsă se răcească lentll 
puteţi atârna în pom, Jegat cu o aţă 
aibă sau verde, direct sub lemnul 
unei crengi. 

li 

decanol sau apă (pentru vinarom sau 
humă); 

~. Agitati pel/sula murdară în lichid, 
presându-i părul - bine, şi repetat - de 
fundul vasului; 

3. Ştergeti-o cu o cârpă din bumbac; 
4. Spălaţi-o din nou, de această 

aatăîntr-o soluţie de detergent 1n apă, 
şi clătiţi-o îndelung în jet· de, apă, la 
robinet; 

5. Apoi, pieptănatH firele cu un 
pieptşne rar, metalic; 

6. In final, uscaţi-o.în aer liber şi 
păstraţi-o înfăşurată într-o coală. de 
hârtie, de ziar. Nu ţineţi mai multe pen
suie în acelaşi ambalaj. 

e unor oare 
de scaune sau mese - lucrate din tevi 
de metal - care vin îh contact direct cu 
duşumeaua trebuie să fie prevăzute 
cu piese de protecţie, pentru a nu 
zgâria, tăia sau perfora parchetul, 
mocheta, covorul ori mozaicul pe care 
sunt a$ezate. Dacă aceste mobile nu 
sunt dotate din fabrtcaţle cu aseme
nea piese ori una dintre ele s-a pier
dut, procedati astfel: 

a) procurat; patru capace identice 
din material plastic,. recuperate de la 
butelii cu diverse băuturi răcoritoare; 
patru rondele. (tăiate din cauciuc) de 
mărimea interiorului dopului; şi un chit 

. sau masticsiliconic;·. . 
b). turnaţi putin din acest adeziv 

rapid în interiorul fiecărui capac, 
aşezati deasupra rondela de cauciuc, 
apoi din nou adeziv Într-un strat 1nalt 
de 3-4 mm; după care introduceţi 
piciorul mobilei în capacul ţinut, fireşte, 
cu gura în sus (în adeziv). Lăsati în 
repaus. timp de trei ore, pentru a se 
face o aderenţă durabilă, apoi folositi 
mobila fără grijă. 
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8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 

22 23 24 25 26 

IUNIE 
L M M J V 

1 2 3 4 
7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 
21 22 23 24 25 
28 29 30 

OCTOMBRIE 
L M M J V 

1 
4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 
18 19 20 21 22 
25 26 27 28 29 

MARTIE 
L M M J V 
1 2 3 4 5 
8 9 10 11 12 

15 16 17 18 19 
22 23 24 25 26 
29 30 31 

IULIE 
L M M J V 

1 2 
5 6 789 

12 13 14 15 16 
19 20 21 22 23 
26 27 28 29 30 

NOIEMBRIE 
L M M J V 
12345 
8 ~ 10 11 12 

15 16 17 18 19 
22 23 24 25 26 
29 30 

APRILIE 
L M M J V 

1 2 
5 678 9 

12 13 14 15 16 
19 20 21 22 23 
26 27 28 29 30 

AUGUST 
L M M J V 

2 3 456 
9 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 
30 24 25 26 27 

31 

DECEMBRIE 
L M M J V 

2 3 
6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 
20 21 22 23 24 
27 28 29 30 31 


